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Ockelbo kommun sciker semestervikarier ti l l
som maren. Kom och sitkjobben pe plats och tr;ffa
dem pi arbetsfrirmedlingen i Ockelbo Torsdag 14
mars k l :10-12.

Ta gerna med ditt CV

Va lkommen!
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PRO ocKELBo
BmGO Tis 12 mars kt 14.00
pe Gfantan Vibacka. Vakomna!

N,6. Fiskeverdsomrede
Arsmiite Torsdag den 14 mais

pA Vildmarksgalleriet.
Vi bjuder pE kaffe & smdrg8s.

Vailkommen! Stvrelsen

< V?ilkomna till Caf6 G-Framdrt!
-- Denna gangen har vi bjudit in Bjdm Ostberg som kommer och beratttar

C Jk) om sitt fdretag lNSlTU, ett lokalt fdretag som vuxit bra senaste eren.
- Vi ses tisdagen den'12 mars kl 19,00 pA Caf6 Trillin ,!a

ALLA intresserade oavsett politisk hemvist dr velkomna! d)/al
Fika finns att kdpa. Velkomnal g/N\J

Arr. Ockelbo Centerpadi #-

. Vira leverantairer ger oss hdgt betyg och
Din skog ar vardetull, lit oss hjdlpa dig!

#
storoenso

Kontakta Stora Enso Skog nar du skall ga ra eller slutawerka.
Virkeskiipare Virkeskiipare
l\4ats Persson tel. 010-46 77 910 ota Astrdm tet. 01046 77 919

Skogsbruksplane/radgivning
Sven Henriksson tel. 070-648 28 Sl
Stefan custavsson tel. 07O-32a 53 87

Giiransson Arena
SANDVIKEN

22-24 mars 2013
oppeniden
Fr€ l l -18
Utrsiin 1 0-l 7

irld.lYl vuM n[ ne hn uidd 15 lL
www.villafamiUen.se



aIMAU MIDTG|l{SK ]0rUASm
Bysjdstrand

Tel 073-698 23 84

ARSMoTE
@r'un ocKELBo

Missionskyrkan tisdag 26 mars
k t  17 .00

Vibluder pa f ika
Va:lkomna FUB Ackelba
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Problem mod bilen?
Eller kanske dagsttir en sewi6o.
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Kontakta oss 40594
e l le r  070-6460254

Skaffa Meca kortet hos oss, sa valjer
du sjai lv hur du vr l  beta a

wIJ#mr'"T
Dt | f  SENWICEPARTI IER
ocREr-Bo TEL- 0297 !ros94

Ga p6 BIO
Ga ti Rto

OZ. THE GREAT AND POWERFUL (3D
Fredag 15i3 kl '19 Sverigepremier
Li j rdaq 16/3 kl19 Ll insd: 21n10mi
siinda-s l7i3 ir rg |!,fjol''' lll^'1,,,

3,lB
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SKAPAR-UTFLYKTER!
Nu som inspl ratonskurs tord is  och d lud na barn (mirst6 a0.

5 st )ndaeat :714.2114,515,19/5 och 2/6 t ra i i ias v l  k  13 16 vd WlTradqerdar  Fdrstgdrv l
en korl vandr ng fdr at hemta nspiralion och materla i naturen sedan skapar v ndgot (t
ex tecknar med kol, iornrar i era. malar taljer)

Ar det skdnt vader stannar v ute och jobbar kring en e d, onr del .ir ruggigl gar v in Atet-
j6n Ovningarna leds av eriarna pedasoger. OBS: krrsen ar anpassad ior barn fran 6 er, i
v!xens sii skap. Yngre barn kan inte foja med

Hela kurcen T00 kr /  barn N4ax anta barn 10.
VALKON4NAatt anmala erlil N nna. senasi 2.1/3, I nna g@g ocatnel.net A70 49A0287

Arr Konst & Landskap i samarb med Fril!flsfrdmjandet med stdd av Ocke bo komm!n.



Anbud
Jijdraes AIK dnskar anbud pe renoverinO av dusch och omkledninosrum i klubb-
huset iJddra6s. JitdraesAlK 5r en ideelffdrening vars syfte air att vbrka f& idrott,
hdlsa och samvaro.
Fdreningen skallgenomfdra renovering av duschrum omfattande kakling och WS
arbeten samt renovedng av omklddningsrum.
Omklddningsrummen dr pA cirka 59 kvm resp cirka rl4 kvm. Fdr visninq oA Dlats
samt ritningar, AF-delsaml rambeskrivning kontaktar a nbudsg ivaren Johah Malm-
strdm via mail, johan@likko.se.
Fdreningen fitrbehelbr sig fri pdvningsrdtt och anbuden kommer att bed6mas
elter pris. kvalatet samt referenser ftdn liknande uppdrag.

Ockelbo kommun
informerar
Detaliplan fdr del av fastigheten Sabyggeby 4:8, Ocketbo kommun, cavbborgs tdn.
Fdrslag lill detaljplan har uppriittals av bygg- och mitjdfdrvathingen fdr det av fastigheten
Sdbyggeby4:8. Syfrel med detatjptanen aratt mdjtiggd€ uppfdrande av efl garcge pe paft-

Delaljplanen drpA sarrrdd ll mars- 8 april2013.
Har ni synpunher ska dessa lemnas skdfttigen titt Bygg- och mitjOnAmnden, 816 80 Ock-
elbo. senast I apdl2013. Eventuella fr6gor besvaras av bygg- och mitjdfdNalningen, Ock-
elbo kommun, tel. 0297-555 00. Den som inte framfatrt sina synpunkter vid samrad sler
granskning kan fddora Eitten att dvelklaga bestutet att anta detatiptanen.

Debljplan fttr del ay fastigheten Vi 1:54 och 1i55, Ocketbo konmun, cavbborgs Hn.
Fdrslag lill delaljplan har uppratah av bygg- och mitjdfdNattningen for det av tastigheten
M 1i54 och 1:55. Syftet med detaljplanen 5r att mdjtiggOrc annan ve*samhet p6 del av
fastigheten Vi 1 :54 och 1 :55.
Dolaljplanen drpe samred 1l mars- 8 april2013.
Har nisynpunher ska dessa lemnas skrifttigen titt Bygg- och mitj6nAmnden, 816 80 Ock-
elbo, s€nast I apdl2013. Eventuella fragor besvarcs av bygg- och mitjdf6rvattningen, Ock-
elbo kommun, tel. 0297-555 00. Den som inte framfitrt sina synpunkler vid samrad e er
granskning kan fdrlora reften att dverktaga bestutet att anta detatjptanen.

Detaliplan fdr del av fastigheton Vi38:2, Ocketbo kohmun, Gevbborgs tan.

Fdrslag till detaljplan har upprattats av bygg, och mitjatfdrvsttningen fatr det av fastighelen Vi
38:2. Syfret med detaljplanen 6r att mojliggOra annan ve*samhet pe det av fastigheten M
38:2. Ndrdetaljplanen vunnit laga krafl kommer ny fastighet bitdasfdr ptanomradet.
Delaljplanen air pe gransroirg 1'l mars - 1 aprit 2013,
Har nisynpunkler ska dessa ldmnas skriftligen titt Bygg- och matjdnamnden, 016 g0 Ock-
elbo, senast 1 april2013- Eventuella fragor besvaEs av bygg- och mitjdfdrvatlninggn, Ock-
elbo kommun, tel. 0297-555 00. Den som inte framfatrt sina synpunkler vid samrad e er
granskning kan fdrlora ftitten att dve*laga bestutet att anta detatiptanen.

Detaljplanerna fjnns fdrgenomldsnlng pe Ockelbo Fotkbibtiolekel, S Asgatan 30.
Frtrslagen inns aven presenterat pa kommunens hemsida: www.ockelbo.se
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SABYGGEBYWO Kallar ti ars'
staimma lordag 238 kl.lo.oo
' 

i sabyggeby fd. skola.
fuenden: Enligt stadgarlla

Arsmiite Mairtebo I/UOF
L6r.23 lnars kl. 15:OO Baracken

Velkommen!

Selies: Enplansvilla iAmot, Bagvegen 10
Stort kttk o€h vardagsrum,3 mindre rum,
badrum, gesttoalett, tvattstuga, bastu med

duschrum, "kallutrymme" och garage.
Tel. 0297 -469 86.0768363463

Velkommen ti|| Hagsta skoh pA
e,rsmaite den 14 mars kl 1830.

Ko4stutstii ni g o slijdfdrsailjning lling-
fredag29 tna'|s kl11-15. Meda : ABF

PRO:aonaas
Medlemsmdte 20/3 kl 14.00 pi FH.
Underhdllning av Lefie, lotterier och fika.

Vekonna till en trcvlig en.
Slyre/sen

H.F. Aktiva Kvinnor i Ockelbo. (Husmodersfiireningen)
Manadsm6te Soluret onsdagen den 13 mars kl. 19.00
Fdfteinq kalle med semla

H-
tltllE

ta
l l
al
ll

Ma'l/3
Onl3/3

Fr 15/3

kl 18.30 Bdn f6r Ockelbo
kl 14.00 Andokt pa Urct, Ingegdrd S+ode,.
kl 18.00 Onsdox
kl 19.00 K6f6vnin9
kl 10-12 LP-cof6 i ungdotisvaningen
kl 11.00 cudstjansf, Bernt Bengtsson.

Kotorino Linderborq. Kdren.

kl 18.00 Stickcal6 i Kyrkans Hus.
Kl 11.30 Damlundr iKy*ans Hus.

VD Wj Tritdggrdar,
Kl 14.00 Andah pe Uret, Ingegerd

SvenskakyrkanU
OCKELBO FORSAMLING
OCKELBO
I4e 11 mars
On 13 mars

kl 18.30 MiiSSA, Larry wickman, tars-Olofjohanson.
kl 11.00 HOGM,ISSA pe Jungtru Maria Bebedebedag,

Larry Wckman, Largolof Johanason, kyrkokiiren damer,
Enlclt kyrkkatre.

Kl 16.00 Musik i kyrkan, Norrd Upplands Kammarod<estei

kl 10.m Gemenskap i J:idcgs Folkets Hus med Sif och Pei



u pp',altdngpe m. fddd.
undanbedes. bortest.

UTHYRES
2 rok pA Revbacken.

Ring Inger Gustavsson 08-590 32 367

Abyggeby LandsbygdscenteF
kallar till 6rsstArnrna
Tisdag 19 rnars k1.19
Alla medlemman hdlsas v6lkomna!

OC|(ETBO
PUII ITT II

M0te om fishandringsvdgar i Moin!
Fastighetsagare och intressenter kring Moan inbjuds till ett mote
torsdagen den l4 mars, kl 19.00 i Mobygiden.

Mdtet kommer att handla om fOrubettningar fdr fiskvandring i
Moan. Under mdtet kommei fOrstudien som gjordes under 2012
aft presenteras och en dialog fciras om eventuella framtida
itgdrder i An.

Valkomna!

0nskar
eygj & Mitlo, ocketbo kommun
och Mo fskef6rening



@ "u*li k*f.iffff #-":i"r *l:,+# @
Valpkurs, Vardagslydnad, Tevlingslydnad, ti l l  Agil l i ty, Rallylydnad och

Klickertrening.
Hos oss har du roligt t i l lsammans med din hund, samtidigt som

ni ler er massor
ce in p: www.ockelbobk.se och titta pA v8rt
kursutbud och anmiil dig
Eller Ring Anna-Lena Astrdm 070 - 519 73 22
Varmt Valkomna Till Oss

st ae*l
friimjandet

Ockelbo Arbetarekommun
lellartillArsrnilne
Onsdagen den 20 mars kl 19.00 pA Gamla Ritdakvarn

SSu Ftirbundssekreterare Ellinor Eriksson kommer till ers-
miitet.

Vi serverar liittare ftirterinq och dArf6r vill vi att ni som t5n-
ker delta anmiiler er, sena;t den 15 mars.

Anm:il er pa sap.ockelbo@gmail.com eller 414 75

Wlkomna Styrelsen

Klddfymdardag
L6rdag 23 mars kl.{O-13
Pi Perslundaskolan
Nytt fdr i er iir att det finns mdjlighet att selja leksaker.

Kom och fynda till bra priser: Barnklader, barnskor, bamutrus!
ning, mammakldder, leksaker m.m.
Fikafdrsdljning kommer att linnas!
Anmdlan g6rs 13-17 mars om du vill ha ett bord f6r fdrsaljning, "ftirst till kvarn"
Notera ia0miilan om du kan hjalpa till att jobba under dagen.
jenny-blomberg@hotmail.com

Familjecentralen i samverkan med fdreldrar i Ockelbo halsar VSlkommen!
PS Detfinns fortfarande nagra platser kvar pa fdrstahjalpen utbildningen
20 mars. AnmAl er oa tel. 0297- 55560 D.S



Tack fiir upp€Ltnineen p6 min9o-56daa

-r..1tu. Blb.'"., b--",'posroE an, rele:
tonsamtal, preseter m.D. Dct 5r rc[et att 55' 

nansalom llc5. v iir Fjft.d;aa.

... ti en riktig lungerunde Bank-
; onat vid Ockelbo Ma*nan.
\Tack Handelsbanken ft aft ni

' "En Ockelbokta e"

MUSIKCAFE
JHdna&s FH 1713 kl 1=i.Ctct
Jerbo sDelman underhaller i tva akter
I paus fika och dragning pa den lott nifar nar ni loser intradet.
Allt till en kostnad av etthundra kr
Anangdr: PRo-Jadraas i samarbete med ABF-Gastrikebygden och
Ockelbo kommun, kultur och fitid.
ALLA AR Varmt valkomna!

Gamla biografen R0DA KVARN Norra Asgatan 6
"V6sen trampar en fdrtrollad stig mellan klassisk, follt och pop." - Utne Reader

VI SLACKER LAMPORNA FOR EN UUSARE FRAMTID
UTSTALLNING/ FIKA/ MUSIK -OCKELBO KUTTURSKOLA

' Ailietter fttrkitp: Informationskontoret / Biblioteket Ockelbo
A.rangdr: F6rcnin8en Konst & Landskap 50 krvuxen/20kr ungdom

*"8j;jt'*- C [ifii:lui,l"""n'gil fiBfii,r0ft



MACK GiFIILLEN

litrndag Grbddsluvad py11 panna
Pasla cabonara

Tisdag Pannbifiiied lijk. polalsoch ingon
Fliskoch dkses

Onsdag Slekl strbmnring med hemagad

Korvslroganofl med rs
Torsdag Rolrnos och llbskbgg

Kalpldding med polalis och Ingon
Fredag Kyckinggryla marcngo med ris

Stekt saltsllmed liiksds och polatis
Litrdag K€l!,fbrsbfi med kantarc bas och

Tl, lnbl och polatsgfal;ng

Mindag Sluvademakaronef medh€maSade
kdllbu ar
Peppanolsktilt och polat s

Tisdag Pallbrijd med fl:isk
Ugnsgratine€d r,rbkon m pot mos

Onsdag Rijdspafla med paprkasas o polalis
Gryf korv och polalisnros

Torsdag Kdflars .npa rned gr:lddsis, polalis.
gransaker och InSon
Trnnpannkaka, syl gddde o soppa

Fredag Kyck ingf 6 m rosdpeppars:s o pol.
Helslekl kotel€d med polatis och
charnpnjonses

Lordag Enlrecote med sleklpolals och cafa
de paris smof

Siindag Schntze medslektpolalisoch

Varje dag: Valfri sallad
Tonfisk, rakor, skinka/ost

Stekt falukorv, .igg och potatis
Bacon, :igg och potatis

Pris:  Dagens inkl .  sa ad o brdd 60:-
Helg ink. sallad och brdd 75:-

X
OKQS=

Viilkommen!
Evo med personal
Plonksviig I
Tel 0297-421 50

Mandag Kokllar akorv m€d senapssas
D I kijll och potat s

Tisdag Greksk bill m lzau k o stekl polals
Flisk med dksas och polatis

onsdag Slekllsk m polalis och skagenrdra
Kaops med potals och rddb€tor

Torsdag Rolmos och fl,sk,gg
Ka pLrdd ng med pola ls , Ingon och
grddsas

Fredag Flygande Jakob m€d rs
Rijdspdlta m remouladses o polalis

Ldrdag Schw€ zerschnilze med slekl potat s
ocn Dearnasesas

Si,ndag Waleibergaremedgddd

Mandas Lasagne
Raggmunk med flisk och ngon

Tisdag Husels kory-o katlgryla nred polafs
Paltbrodochfl,sk

onsdag Steklslijmmngochpolatisnlos
Spagelrioch kb ierss,s

Toisdag lsterbafd med di sluvad potals
Bruna banor och flask

Fredag Kdltfd6!mp3 med gdddsas potals.
gransakeroch ingon
K nagryt€ med rs

Lijdag Fiskli6 med stekt poblsoch bear

Sijndag Bffmed dk och slekt potats


